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پیروز -مدال طالی ملی پوش کشــتی پهلوانی اســتان
در بازیهای داخل ســالن آســیا در ترکمنســتان ،شــب
طالیی و موفقیــت آمیزی را برای این ورزشــکار چنارانی
رقم زد .به گزارش خبرگــزاری مهــر ،در وزن بعالوه 90
کیلوگرم "احمد میرزاپور" پس از اســتراحت در دور اول،
در دور دوم مقابــل "باتــار باتبولد" از مغولســتان با نتیجه
دو بر صفر (ضربــه فنی) به پیروزی رســید و راهی مرحله
نیمه نهایی شد.
وی در این مرحله نیز با نتیجه شــش بر صفر (ضربه فنی)
"آلتانگ چینبات" از مغولستان را شکست داد و به دیدار
پایانــی راه یافــت" .میرزاپــور" در دیــدار پایانــی "فرهاد
آناکلوف" از تاجیکســتان را با نتیجه چهار بر صفر (ضربه
فنی) از پیش رو برداشت و به مدال طال رسید.
همچنین در رشــته کــوراش نیز" امیــد تیزتــک" در وزن
منهــای  ۷۳کیلوگــرم و"قنبرعلــی قنبــری در وزن
منهای  ۶۶کیلوگرم به مدال برنز قناعت کردند.

انتقادات صریح رئیس فدراسیون دو ومیدانی از اوضاع این رشته دراستان:

«پشت میزنشین» نمیخواهیم!
دونده طالییاستان :ناگفتههای زیادی دارم،امابهخاطرمنافعملیوشخصیسکوتمیکنم

پیروز/مزایدهخودرویبنزقدیمی"علیپروین"پنجشنبه

گذشته بدون دعوت رسمی از بسیاری از رسانه ها و غیبت
بسیاریازاربابجرایدوهمچنینخودشدربرج"آرمیتاژ"
مشهد برگزار شد!به گزارش ایرنا ،قرار است عواید فروش
اینخودروبهآسایشگاههایشهیدبهشتیمشهدوشهید
کامیاب شهرستان گناباد اختصاص یابد و در روز اول 20
خیرخراسانیحضورداشتندکهرقمپایهفروشخودرو80
میلیون ریال در نظر گرفته شــد و تا زمان انتشــار این خبر،
مبلغ 740میلیون ریال توســط یکی از خیران برای خرید
اینخودروپیشنهادشد.برپایهاینگزارش،مزایدهخودروی
پرویندرطولماههایمحرموصفرازطریقسامانهپیامکی
ادامه دارد .شایان ذکراست برخالف مزایده باشکوه سال
گذشته خودروی"علی کریمی"در مشهد،این برنامه با کج
سلیقگیبرگزارکنندگان،بدونارسالدعوتنامهبهرسانه
هاانجامشدکهجایتاسففراوانداشت.

عکس:وحید بیات

گزارش جلسه
ترابی

رئیــس فدراســیون دوومیدانــی در مجمــع انتخــاب
رئیــس هیئــت دوومیدانــی خراســان رضــوی کــه
عصــر پنــج شــنبه گذشــته در ســالن اجتماعــات
اداره کل ورزش اســتان برگــزار شــد ،بــا بیــان
ایــن کــه انتظــارات از دوومیدانــی ایــن اســتان
باالســت ،گفت:نقــد و اشــکاالتی بــه عملکــرد
هیئــت دوومیدانــی اســتان وارد اســت کــه بایــد
هــر چــه زودتــر مرتفــع شــود .بــه گــزارش خبرنــگار
مــا " ،مجیــد کیهانــی" افزود:یکــی از برنامــه هــای
اصلــی فدراســیون ،احیــای هیئــت هاســت.چرا
کــه اگــر االن قهرمانــی داریــم ،بــه صــورت پراکنــده
و بــا تمریــن شــخصی پیشــرفت کــرده اســت و
ایــن کــه اســتانی بــا برنامــه ،قهرمانــی را پــرورش
داده باشــد ،اصــا نداریــم و ایــن هــم بــه ضعــف
نظارتــی خــود فدراســیون بــر مــی گــردد.وی اظهار
کرد:انتظــارات از دوومیدانــی خراســان رضــوی
زیــاد اســت و هــر چنــد جایــگاه نســبتا خوبــی در
کشــور داریم،امــا معتقــدم ایــن موفقیــت هــا بــرای
چنیــن اســتانی کافــی نیســت و ســامان دهــی
ایــن رشــته بــه عنــوان یــک وظیفــه مهــم بایــد در
دســتورکار هیئــت جدیــد قــرار گیــرد.

•دادستانطرقبهشاندیز:مزایده،مجوزنداشت

دادستان طرقبه شــاندیز درباره لغو مجوز مزایده در این
شهرســتان ،گفــت :مزایده خــودروی علی پرویــن مجوز
نداشــت و از برگزاری آن ممانعت شد" .جواد شاکری" در
گفتوگو بــا فارس گفت:هــر برنامه ای به صــورت خیریه
و با جنبه هنری بایــد مجوز از اداره ارشــاد و اماکن نیروی
انتظامی داشته باشد ،اما این مراسم  ،مجوز نداشت.وی
افزود:علت جلوگیری از اجرای برنامه های بدون مجوز،
مسائل امنیتی است.شاکری ادامه داد:متاسفانه شرکت
متولی مراسم ،هیچگونه مجوزی دریافت نکرده بود که از
اجرای برنامه توســط نیروی انتظامی جلوگیری به عمل
آمد.دادستان طرقبه شاندیز ادامه داد:متاسفانه بسیاری
ازبرنامههایجعلیبانام"خیریه"برگزارمیشوداماریالی
از پولش در جیب خیریه نمی رود.وی افزود:اجرای بدون
مجوز ،امکانی برای سوء اســتفاده سودجویان و برگزاری
برنامه های جعلی است که البته بسیاری از آن ها در نطفه،
خفه شده است.

•خروجی 19مربی حقوق بگیر استان
کجاست؟

وی با بیان این که تا نتوانیم ساز و کاری برای سامان
دهی مربیان طراحی کنیم،وضعیت دوومیدانی
این استان متحول نمی شود ،خاطرنشان
کرد:شنیدم هیئت دوومیدانی استان به 19
مربی حقوق می دهد که جای تعجب دارد و نمی
دانیم خروجی آن ها کجاست؟.به نظر من صرف
قهرمانی در کشور کافی نیست و باید فراتر از آن
کار شود و ورزشکارانی همچون "تفتیان" ها را
پرورش دهیم و پرداخت حقوق نیز باید متناسب
با توانمندی مربی باشد.ابتدا باید مربیان سامان
دهی شوند که تاکنون اقدامی در این زمینه در
استان انجام نشده است و نتیجه این شده که مثال
هم اینک دوومیدانی استان در حوزه استقامت
خیلی ضعیف است.

نقرهتیمیسنگنوردیآسیا
برایورزشکارنیشابوری

م ملی در ماده
پیروز -سنگ نورد نیشــابوری به همراه تی 
سرعت رقابتهای قهرمانی آسیا در تهران صاحب مدال
نقره شد.به گزارش ایسنا " ،حمیدرضا توزندجانی" در این
مسابقات به مدال نقره تیمی دست یافت.

•کتاب نویس نمی خواهیم!

"کیهانــی" تصریــح کرد:بیــش از  100نفــر در
کشــور از امکانات فدراســیون اســتفاده کردند و
کتاب نویــس شــدند،اما کاری بــرای دوومیدانی
انجام نمــی دهند و فقــط به فکر منافع خودشــان
هســتند .مــا در دوومیدانی به اســتاد دانشــگاه و
افراد پشــت میز  ،نیــاز نداریم و اجــازه نمی دهیم
افــرادی که "پز اســتادی دانشــگاه" مــی دهند به
ورزشــکاران آموزش دهند.وی ادامه داد:از نظر
فدراسیون،فقط افرادی مورد توجه قرار می گیرند
که "میدانــی" کار کنند .در این اســتان هم رئیس
هیئتی می خواهیم که از میز ،جدا و کارش داخل
پیست های دوومیدانی باشد.
وی بــا بیــان ایــن کــه فعالیــت آموزشــی و جذب
"حامی مالی" نیز باید در دســتور کار هیئت جدید
دوومیدانی اســتان قــرار گیرد،افــزود :باید با این
نگاه اســتعدادیابی کنیم که ورزشکارانی انتخاب
شوند تا در آینده تبدیل به افرادی همچون "حسن
تفتیان" شوند.
رئیس فدراســیون در پاســخ به ســوال "خراســان
رضوی" مبنــی بر ایــن که چــرا انتخابــات تعیین
رئیس هیئــت دوومیدانی اســتان با تاخیر بســیار
برگزار شــد،گفت :طی شــش ماه گذشــته درگیر
مســابقات مختلفی بودیم ونتوانســتیم بــه موقع
مجمع را برگزار کنیم.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻟ را ﺑﺎ
ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻨﻴﺪﻪ:
 (١ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ
ﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
 (٢ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد.
 (٣ارﻗـــﺎﻣـــ ــﻪ در
ﻫــﺮ ﺗﻪ ﻣــ ﻧﻮﺴﻴﺪ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

• اﮔﺮﺑﺮا
ﺣﻞﺮدناﻦ
ﺟﺪولراﻫﻨﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ ﺳﺘﻮن  ٣ﺑﺎﺪ ﺑﺎُ ١+٢ﭘﺮ
ﺷﻮدوﺳﻄﺮ٤ﺑﺎﺪﺑﺎُ ١+٣ﭘﺮﺷﻮد.ﭘﺲﺗﻘﺎﻃﻊراﺑﺎﺪ
ﺑﺎُ ١ﭘﺮﺮدﺗﺎﺳﻄﺮوﺳﺘﻮنوﻞﻣﺤﺪوده ُﭘﺮﺷﻮد.
ﺟــﺪول وــﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ ﺳﻄﺮ ٢٤ﺑﺎﺪ ﺑﺎ
ُ ٧+٨+٩ﭘﺮﺷﻮد.اﻣﺎدرﺳﺘﻮن ١٠ﺑﺰرگﺗﺮﻦرﻗﻢ
ﻣﻤﻦ٧اﺳﺖ.ﭘﺲ٧درﺧﺎﻧﻪوﺳﻂﺳﻄﺮاﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎده

»ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم«  ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎده
اﺳﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ﻣﻨﻄﻖ« و »ﺟﻤﻊ« ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ¢ﺎ ﺑﺮﻣ
ﮔﺮدد اﻣﺎ از ٣٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ژاﭘﻨ ﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖﺑﻪﻃﻮرﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از
ﺳﻮدوﻮ(اﺳﺖﻪدرﺟﻬﺎنﻫﻢﺑﺎﻧﺎمﺎﺮو)(Kakuro
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣ
ﻫﺎﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣ
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ورزش
ذﻫﻦ«و»داروﭘﻴﺸﮕﻴﺮازآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣﻨﻨﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻨﻬﺎﮔﺰﻨﻪﻣﻮﺟﻮدرادر
ﻣﻮرد ﺑﻌﻀ از اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣدﻫﺪ.

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

•رقابت  3نامزد

در مجمع انتخاب رئیس هیئت دوومیدانی خراسان
رضوی3 ،نامزد به نام های" :امیرعلی سعادتمند"،
"کاظمصحابیفرد"و"رضاعسگرزاده"حضورداشتند
کهقبلازآغازرایگیری،عسگرزادهبهنفعسعادتمند
انصراف داد .در پایان نیز سعادتمند با  ۱۰رای(
از مجموع  ۱۶رای) به مدت چهار سال به عنوان
رئیس هیئت دوومیدانی استان انتخاب شد .وی در
ادامه گفت :امیدواریم با حمایت همه آینده خوبی
را برای این رشته ورزشی ترسیم کنیم".امیرعلی
سعادتمند" افزود:توجه به مربیان و دانش افزایی
آن ها مدنظر قرار دارد و سعی می کنیم برنامه هایی
طراحی کنیم تا ورزشکاران را در سطح بین المللی
معرفیکنیم.

• ﺑﺮاﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
*ﺟﻤﻊارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪ
ﺳــﻤــﺖ ﭼــــﭗ ﺎ درﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺶﺑﺎﺷﺪ.
*ازارﻗﺎمﺗﺮار ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺗﻪاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﺮا ﺣﻞ ــﺮدن اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ رﻗﻢ،
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
رﻗﻢ،ﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺟــﺪول وــﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ٤ :ﺑﺎﺪ ١+٣
ﺑﺎﺷﺪو٣ﻫﻢﻓﻘﻂﻣﺗﻮاﻧﺪ١+٢ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲﻣﺠﺒﻮرﻢﺧﺎﻧﻪآﺑﺗﻘﺎﻃﻊراﺑﺎرﻗﻢ
ُ ١ﭘﺮ ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺟﺎ٣و ٢ﻫﻢ ﻗﻄﻌ
اﺳﺖ.ﻫﻤﻴﻦﺗﻘﺎﻃﻊ٣و ٤درآنﺳﻮ
ﺟﺪولﻫﻢ٣ﺧﺎﻧﻪرا ُﭘﺮﺮد.
ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ :درﺳﻄﺮ ﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٦اﺳــﺖ ،ﺑﺎﺪ ١و ٣ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﺑﺎﺪ٣رادرﺧﺎﻧﻪراﺳﺖﻧﻮﺷﺖ
ﺗﺎدرﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮارﻧﺸﻮد.
ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﺟﻤﻌﺶ  ١٣اﺳﺖ دو رﻗﻢ
ﻻزم دارد ﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎن  ١٠ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ٣راهدارﻢ ٨+٢:و ٦+٤و.٩+١
اﻣﺎ ٢و٨و٤و٦و ٩ﻫﻴﭽﺪام ﻧﺒﺎﺪ در
ﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨﺑﺎﺷﻨﺪﭼﻮنﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم
آن ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺪ  ٤ﺷﻮد! ﭘﺲ  ١در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦﻣآﺪوﻣﺠﺒﻮرﻢدرﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻻ
٩راﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۶٠

»ﺟــﺪول وــﮋه« ﻪ

مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضوینیزدرجریان
اینمجمعگفت:دوومیدانییکیازبهترینرشتههادر
استاناست،هرچندکهدرمسائلمختلفمدیریتیو
فنیدچارافتوخیزهاییهست".کوروشصبوریان"
افزود :زیرساخت دوومیدانی اســتان نسبت به دیگر
استانهاشرایطبهتریداردوالبتهبرخیپیستهای
شهرســتان ها نیاز به ترمیم دارد.وی اظهار کرد:باید
افق روشنی را برای این رشته در نظر داشته باشیم که
بخشمهمآنتوسعههمگانیاینرشتهاست.

دونده طالیی استان در حاشیه این مجمع در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار ما افزود:بسیار غریبانه
وارد مشهد شدم و این کم لطفی ها دیگر برایم عادی
شــده است".حســن تفتیان" افزود:این مــدال ها و
مقام ها مربــوط به شــخص نیســت،بلکه افتخاری
برای ورزش استان و کشورمحسوب می شود و ادامه
بی مهری هــا نیز باعث نمی شــود کــه از اهدافم در
دوومیدانی چشم پوشی کنم.وی اظهار کرد:برخی
آقایان،پشــت میکروفــون خوب صحبــت می کنند
و شــعار می دهند،اما انتظــار می رود بــه قهرمانان
هم توجه بیشتری داشــته باشــند .از همین امروز،
دوباره تمریناتم را برای حضــور بهتر در رقابت های
جهانی شــروع می کنم؛اما مســلما ایــن حرکت ها
بازتاب بدی میان ورزشکاران دارد و خیلی ها را بی
انگیزه می کند.وی در ادامه با گالیه از عملی نشدن
برنامه های تمرینی اش گفت :متاسفانه هیچ کدام
از برنامه های تمرینی که مربی ام قبل از مســابقات
در نظر گرفته بود،عملی نشد و موضع گیری عجیب
و غریب برخی مسئوالن فدراســیون نیز قبل از آغاز
چنین مســابقات مهمی واقعا جای تعجب داشت.
وی ادامه داد :پیش از مسابقات،مدتی بدون مربی
درورزشــگاه امــام رضا(ع) مشــهد تمرین کــرده ام
که جــا دارد از مســئوالن آســتان قــدس و مدیر کل
ورزش تشکر و قدردانی کنم.وی درباره اختالفش
با برخی مقامات فدراســیون نیز گفت:برخی ها در
فدراسیون،دیدونگاهغیرحرفهایدارند کهترجیح
می دهم درباره مسائل و حواشی که علیه من مطرح
شــد،به خاطر منافع ملی و شــخصی ،سکوت کنم؛
اما ناگفته های زیادی دارم .این چهارمین دوره بود
که در آسیا قهرمان شدم و اگر برنامه هایم عملی می
شد ،حتی رکورد آسیا را هم می شکستم".تفتیان"
گفت:یــک خواهش از رئیــس جدید هیئــت دارم و
آن این که به شهرســتان ها بیشتر توجه کند .خودم
یک شهرســتانی هســتم و بی توجهــی و تبعیض را
خیلی زیاد در ورزش دیده ام و توقع دارم به مربیان
و ورزشکاران شهرستانی بیشتر اهمیت داده شود.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :بــا معــاون وزیــر
هم صحبــت هایی داشــتم که قــول دادند پیســت
شهرستان تربت حیدریه به "تارتان" مجهز شود.

ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻴ¯ ٣و  ١ﻫﻢ در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ
ﺑﺎﺪﺟﻤﻌﺶ ٤ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.

در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٢٠اﺳﺖ،
ﻗﺒﻼ ﺟﺎ ٣و  ١ﻗﻄﻌ ﺷﺪه و ﺑﺮا
ﭘﺮﺮدﻧﺶ٢رﻗﻢﻣﺧﻮاﻫﻴﻢﻪﺟﻤﻊ
آنﻫــﺎ  ١٦ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪول وﮋه ﻣ
ﮔﻮﺪﭼﺎرهاﺟﺰﻧﻮﺷﺘﻦ٧و ٩ﻧﺪارﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ٩ــﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻴﻨ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺮارﺷﺪنﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖﭘﺲ٩درﺑﺎﻻ
و٧درﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨﺟﺎﻣﮔﻴﺮد.
ﺣــﺎﻻ در آﺧﺮﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻄﺮ ﻪ
ﺟﻤﻌﺶ ٢٠اﺳﺖﺑﺎﺪ٣ﻧﻮﺷﺖ.

پیروز-مرحله نخست مســابقات تیر و کمان کشوری در
رده های ســنی نونهــاالن ،نوجوانان و جوانــان با معرفی
نفرات برتر شرکت کننده به پایان رسید.
به گزارش مهر ،این مســابقات به میزبانی گرگان برگزار
شــد و پســران خراســانی برخــاف تیــم دختران،هیــچ
موفقیتــی نداشــتند!نتایج کامپوند نوجوانــان :مهســا
معمــارزاده از خراســان رضوی(مــدال طال) کامپونــد
جوانان :مینا جلیلی از خراسان رضوی (مدال نقره)ریکرو
نو نهاالن :صوفیا میرزایی (مدال برنز)

اخبار
کوتاه
پیروز -رئیس دانشگاه آزاد اســامی نیشابور :مجموعه
آبی "شهدای گمنام" این دانشگاه در فضایی به مساحت
دو هــزار و  200مترمربــع و با اعتبــار  40میلیــارد ریال
ساخته وافتتاح شد.
*بــا هماهنگی اداره کل انتقال خون اســتان و موسســه
خیریه "فرزندان غدیر" مشــهد و کمیته دوچرخه سواری
هیئت ورزش های همگانی اســتان ،همایش پیاده روی
خانوادگی و دوچرخه سواری با شعار "هوای سالم ،خون
سالم"در مشهد برگزار شد.
* بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال سیاه جامگان به دلیل
شکســت یک بر صفر در مشهد مقابل" گســترش فوالد"
جریمه شدند.به گزارش ایسنا  ،در پی ادامه نتایج ضعیف
تیم فوتبال ســیاهجامگان در خانه ۱۰ ،درصد از قرارداد
بازیکنان و کادر فنی این تیم کسر شد.
سرخس ،تمدن /دومین المپیاد بازی های بومی محلی
اســتان -منطقــه  ۳نوجوانان پســر  -در ســالن "شــهید
دهقانزاده" شهرستان سرخس برگزار شد.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«
را ﺑــﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
رﻗﻢ»ﻗﻄﻌ«راﺸ¯ﻨﻴﻢ.
* اول ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ ﺑﺮوﻢ ﻪ
ﻋﺪدشدر»ﺟﺪولوﮋه«آﻣﺪهاﺳﺖ.
*ازﺣﻞﺗﻪﻫﺎ٢و٣ﺗﺎآﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂ ﺟﻮابدارد.
دراﻦﺳﺘﻮنﻪﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ٢١اﺳﺖ
ﺟﺎ٢و ٣از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﺎﺪ دو رﻗﻢ ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ ﻪ ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ
 ١٦ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺪ از٧و ٩اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ
٩ﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد
را ﭘﺎﻴﻦ ﻣ ﻧﻮﺴﻴﻢ و ٧ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻﻣرود.
اﻦ دو رﻗﻢ ﻧﺎرﻧﺠ دﻟﻴﻠ ﺷﺪﻧﺪ ﻪ
اﻦ٧ﺳﺒﺰرﻧﮓراﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺳﻄﺮ
ﻪﺟﻤﻌﺶ ١٩اﺳﺖﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.
ﺑ ــﺮا ﺗﻤﻴﻞ ﺳﻄﺮ ــﻪ ﺟﻤﻌﺶ
 ٢٨اﺳــﺖ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ٨و ٤را
اﺿﺎﻓﻪﻨﻴﻢاﻣﺎ  ٨راﻧﻤﺷﻮددرﺧﺎﻧﻪ
ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﺶ ﺑﺎﺪ
٧ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ ٨در ﺧﺎﻧﻪ راﺳﺖ و  ٤در
ﭼﭗﺟﺎﻣﮔﻴﺮد.
دو رﻗﻢ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻴﺎه ﻫﻢ ﻪ  ٣و ٩
ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪارﻗﺎمﻗﺒﻞﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺷﻮﻧﺪﺗﺎاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﺎﻣﻼﺣﻞﺷﻮد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

درخششدخترانکمانداراستان

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٦/٧/١

• ﺣﻞﮔﺎمﺑﻪﮔﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺳﺘﻮن١٠ﺑﺎﺪاز١+٢اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻴﻢ.اﻣﺎ  ١در ﺳﻄﺮ ٢٦ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ  ٢در
ﺧﺎﻧﻪوﺳﻂو ١درﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻻﺳﺘﻮنﻣآﺪ.
ﻃﺒﻖﺟﺪولوﮋه،ﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺳﻄﺮ ٦ﺑﺎﺪ
از ٢+٣اﺳﺘﻔﺎدهﺮد.اﻣﺎدرﺳﺘﻮن ٢٧رﻗﻢ ٢ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ!ﭘﺲ ٢درراﺳﺖو ٣درﺧﺎﻧﻪوﺳﻂاﺳﺖ.

•توسعه همگانی

•انتقاد دونده طالیی استان از بازگشت
غریبانه

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٥)-١ﺣﺮﻓ(ﺣﺎﻟﺖوﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
٥)-٢ﺣﺮﻓ( ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻨﻴﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ و ﺸ؛  ..........ﺑﺪن ﻣﺎدر ﺑــﺎردار و
ﺟﻨﻴﻦراﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻨﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ(ﻣﻮادﻏﺬا»ﮔﺮوهﻏﻼت«ﻣﻨﺒﻊﺧﻮﺑ
ﺑﺮاﺗﻮﻟﻴﺪ.........اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪاﻧﻮاعﻧﺎنﺑﻪوﮋهﻧﺎن
ﺳﺒﻮسدار،ﺑﺮﻧﺞ،ﻣﺎﺎروﻧ،ﺟﻮ،ﮔﻨﺪم،ذرت.
٦)-٤ﺣﺮﻓ(ﭘﺎﺘﺨﺖﺗﺎﻠﻨﺪ
٤)-٥ﺣﺮﻓ(  ......ﻣﺪاوم زﺧﻢ ﺑﻬﺘﺮﻦ روش ﺑﺮا
ﻣﺘﻮﻗ¯ﺮدنﺧﻮنرﺰاﺳﺖ.ﻣﺗﻮانﺑﺎﻧﺪاژ،ﺣﻮﻟﻪ
ﺎﭘﺎرﭼﻪﺗﻤﻴﺰوﺧﺸراﻫﻢروزﺧﻢﻗﺮارداد.
٥)-٦ﺣﺮﻓ(ﻣﺸﺨﺺوواﺿﺢ
٦)-٧ﺣﺮﻓ(درﺑﻴﻤﺎر»ﺳﺎرﻮﭘﻨ«اﻓﺮادﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺑﻪدﻻﻞﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣدﭼﺎرﺎﻫﺶوزنﻣﺷﻮﻧﺪواﻦ
ﺎﻫﺶوزنﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﻓﺖﻫﺎ.......راازﺑﻴﻦﻣﺑﺮد.
٤)-٨ﺣــﺮﻓــ( ﻣﺎﺳ ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻦ ،ﺿﺪ ﺟﻮش
اﺳﺖ .آن را ﺣﺪود ١٥دﻗﻴﻘﻪ رو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﺬارﺪ و
ﭘﺲازآنﭘﻮﺳﺖﺧﻮدراﺑﺎآب......ﺑﺸﻮﻴﺪ.
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺗﺮﺶﻣﻮﺟﺐﻣﺮضاﺳﺖ
٣)-١٠ﺣــﺮﻓــ( ﺑﻴﻤﺎران »اچ.آ.و« ﻪ دارو و
ﺳﻴﮕﺎرﻣﺼﺮفﻣﻨﻨﺪ ١٠،ﺑﺮاﺑﺮﺑﻴﺸﺘﺮدرﻣﻌﺮض
ﺳﺮﻃﺎن.....ﻫﺴﺘﻨﺪوﺟﺎنﺧﻮدراازدﺳﺖﻣدﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا

درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣﺑﻪ

ﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

از
روشﻫﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢاﻦﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺎرﻋﺎﺖﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪه،
اﻦاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١١ﺣﺮﻓ(اﻓﺮادﻪﻧﮕﺮانﺟﻮشﻫﺎﺻﻮرت
ﺧﻮدﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻬﺘﺮاﺳﺖﺑﺪاﻧﻨﺪ......دادنﻣﺗﻮاﻧﺪدر
ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪنﺟﻮشﻫﺎﺑﺴﻴﺎرﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ(درﺣﻤﺎمﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﮔﻮشﻤ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ(ﺳﺪﻢﻪﻣﺎﻣﻌﻤﻮﻻازﻃﺮﻖﻣﺼﺮف
.......درﺎﻓﺘﺶﻣﻨﻴﻢ،ﻣﺗﻮاﻧﺪﺧﻄﺮدﺎﺑﺖﻧﻮع
دوودﺎﺑﺖﺧﻮداﻤﻨﻧﻬﻔﺘﻪرااﻓﺰاﺶدﻫﺪ.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ(ﻇﻠﻢ
٥)-١٦ﺣــﺮﻓــ( ﺑﻪ اﻓ ــﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﭼﺎ
ﻴﺴﻪاراﻪﺣﺎوﺗﺎﻧﻦاﺳﺖوﻣﻮﺟﺐﻟﺨﺘﻪﺷﺪن
ﺧﻮناﻦﻋﻀﻮﻣﺷﻮد،روﻣﺤﻞزﺧﻢﻗﺮاردﻫﻨﺪ.
٢)-١٧ﺣــﺮﻓــ( ﮔﺬاﺷﺘﻦ  ......رو ﻣﺤﻞ زﺧﻢ
رگﻫﺎ ﺧﻮﻧ را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد
ﻟﺨﺘﻪﺧﻮنﺳﺮﻊﺗﺮﺷﻞﺑﮕﻴﺮد.
٢)-١٨ﺣﺮﻓ(و
٥)-١٩ﺣﺮﻓ(ﻟﺒﺎﺳزﻧﺎﻧﻪ
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﺎﺑﻨﺪهﺑﺮااوﻟﻴﻦﺑﺎر
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ﺑﻮﺧﻮش
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ(آﻨﺪه
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ(ﺑﻠﺒﻞ
٦)-٢٤ﺣﺮﻓ(ﻣﻌﻤﻮلوﻋﺎد

رﻣﺰواژهﺎﺑ:
ﻣــﻌــﻤــﺎ ﺎﭘﻴﺘﺎن
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪ رﺣﻤﺘ

